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FREMTIDENS MAT
Et e-post intervju med gründer og daglig leder Zoe Christiansen
TEKST GULLAUG PLESS

Hva slags bakgrunn har du? Hvem står bak Fremtidens Mat ?
– Jeg har bakgrunn i kunst og har vært regissør og produsent
for en rekke tverrkulturelle kunstprosjekter siden 1980. Mitt siste
foretak; Mobile Homes arbeidet med temaer som bærekraft og
migrasjon. Mat og felles måltider var ofte en del av virkemidlene
vi benyttet. I tillegg arbeidet vi med audiovisuelle uttrykk, musikk,
bilde og tekst.
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Når startet prosjektet?
– I 2009 reiste Mobile Homes avsted langs den gamle vikingleia forbi
Island og Grønland med retning Canadas østkyst for å samle materiale til
et nytt kunstprosjekt. Temaet var økologi og økonomi. De nordiske om
rådene var under store forandringer, Grønlands iskalott smeltet hurtigere
enn noen gang før, og den islandske økonomien hadde nettopp brutt
sammen. Prosjektet kalte vi «Passing Places» og intensjonen var å lage
ulike relasjonelle og stedsspesifikke utvekslinger med de stedene vi
besøkte. Vi var bekymret for fremtiden og vi så etter bilder og nye ideer
som kunne inspirere oss til å se fremover. Et av bildene som stadig
dukket opp var den store og vakre undersjøiske tareskogen som dekket
store kystområder langs ruten vår. Etter hvert som vi reiste og lærte mer
om skogens fantastiske egenskaper, begynte vi å tenke på den som en
skjult skatt. Et sted hvor man fant en av verdens mest næringsrike
vekster. Tangen var en ressurs som stort sett ikke ble utnyttet til mat i
Vest-Europa. Å benytte seg av tang som matvare kunne løse en lang
rekke problemer og var direkte knyttet opp mot vårt tema om økologi
og økonomi.
Hva er ditt forhold til mat?
– Jeg har alltid betraktet måltidet som et viktig sosialt og kulturelt sam
lingspunkt, og vi har som sagt utviklet det gjennom iscenesatte måltider
og events. Vi ser på måltidet som et sted for utveksling av ideer og
tanker. Det er naturligvis også et sted for glede og nytelse hvor vi kan
feire det vi er en del av; naturens overflod, årstidenes skifte.
Jeg har reist mye i mitt liv og mat har alltid fascinert og interessert meg
som en direkte fysisk kontakt til en ny kultur. For meg har maten og
språket fungert som døråpner til nye steder. Gjennom mat får vi kontakt
med mennesker på tvers av alle grenser. Både de geografiske og de
sosiale. Alle mennesker må spise, men mat er så mye mer enn ernæring.
Det er mer enn å dempe sulten. Matkultur forteller om samfunnet og
tiden vi lever i. Det sier noe om oss som mennesker, og hvilke verdier
vi har. Gjennom maten kan vi påvirke den verden vi lever i.
Jeg deler nok ganske mange tanker om maten med den amerikanske
mataktivisten Michael Pollan som ser på mat som en plattform for
kulturell og politisk aktivitet.
Hvordan tok ideen om tang form og ble til et foretak?
– Jeg etablerte Fremtidens Mat i 2011 som en nettbutikk. Jeg så på det
som et eksperiment. Jeg hadde som mål å få folk i Norge interessert i
å bruke sin egen lokale, svært bærekraftige og eksepsjonelt sunne råvare
i maten. Jeg hadde lest meg opp på så å si all informasjon som var til
gjengelig om tang som mat. Jeg hadde fylt opp huset med tang fra ulike
produsenter og familien min fikk servert mat med tang i mange varianter.
Alle var faktisk forundret over hvor utrolig godt det smakte med tang i
maten. Etterhvert ble vi dyktigere til å forstå hvordan tangen satte igang
smaksprosesser (umami) i rettene vi lagde. Jeg bruker tang i maten hver
dag og kunne ikke forestille meg å lage mat uten lenger.
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– I dag er hele familien min involvert i arbeidet med tang. Vi har et veldig
dyktig styre og jeg har en rekke unge, inspirerende medhjelpere og dyk
tige veiledere som støtter opp. Som gründer har jeg måttet lære meg
veldig mye nytt. Man må oppsøke hjelp og ta imot råd fra andre.
–Nå har vi laget merkevaren The Northern Company fordi vi ønsker at
den norske tangen skal kunne selges også i utlandet. Vi arbeider
imidlertid stadig under tittelen; Fremtidens Mat.
Hvorfor tang?
– I 2009 da jeg først ble oppmerksom på tang som matvare var det ikke
mange som hadde hørt at man kunne spise tang fra Atlanterhavet. Det er
ikke en overdrivelse når jeg sier at det virket som et helt umulig prosjekt
å overbevise nordmenn om at tang er en fantastisk spennende, nærings
rik og lekker råvare. Det er jo fantastisk inspirerende at det på samme tid
er et konsentrert naturlig kosttilskudd men også gourmetmat! Det er de
profesjonelle og dyktige kokkene som kjøper tang av oss. Vi jobber med
de aller beste kokkene og det er fascinerende å se hva som kan lages
med tang.
Hva er din inspirasjon?
– Jeg tilbringer mange timer ved og på havet. I båt langs de vakreste
kyster i all slags vær og på stranden. Jeg treffer fascinerende mennesker.
Alt fra marinbiologer, fiskere, politikere, gründere, kokker, miljøaktivister,
fremtidsforskere – forskjellige mennesker i ulik alder som ønsker å
engasjere seg aktivt i hvordan fremtiden skal være.
– Det er ganske enkelt svært meningsfullt å jobbe med tang!
Hvor og hvordan sanker dere tangen?
– Man sanker tang ved lavvann på utsatte klippekyster. I Norge er det ikke
så stor tidevannsforskjell så mye av den tangen som er best egnet til mat
sankes med våtdrakt eller fra en liten båt, hvor man kan rekke over
relingen og ta opp tangen for hånd. På Island er det opp til 6 meter tide
vannsforskjell så der kan man sanke fra kysten. Det er nok også derfor
tradisjonen med å sanke tang til mat stadig er i live på Island, og de har
veldig fine produkter.
Hvordan videreforedles råvaren?
– Et enkelt svar er at tangen henges til tørk eller saltes. Man kan også til
berede tangen fersk. Holdbarheten til fersk tang er ikke veldig lang så
den klassiske måten å oppbevare tang på er gjennom tørking. Alle pro
dusentene jeg har besøkt har sine egne metoder og det er naturligvis
også produksjonshemmeligheter som ikke fortelles. Det som er viktig
å vite er at tangen fra Nord-Atlanteren er høstet og bearbeidet på bære
kraftig vis. De fleste produkter er tørket ved omkring 40 grader og er
derfor i kategorien rawfood. Altså svært sunn og næringsrik mat.
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Kan du si noe om veien frem til i dag?
– I dag ser vi frem til de norske tangproduktene som vi skal ha på
markedet til våren. Det har tatt lang tid å finne de riktige
samarbeidspartnerne og det har heller ikke vært enkelt å finne et egnet
geografisk område. Der er mange elementer som må være til stede for at
det kan lykkes. Med vårt prosjekt på Træna mener vi at vi er kommet i
mål. Kommunen og vår lokale partner er alle meget optimistiske med
hensyn til produksjon av et bærekraftig høykvalitets tangprodukt fra
Træna.
Jeg ser også frem til våren 2016 hvor jeg er med på et samarbeid om en
kokebok som omhandler nordisk tang. Boken kommer ut på Cappelen
Damm Forlag. Vi er et flott team som jobber med å ferdigstille boken i
disse dager.
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Har dere finansiell støtte?
– Vi har fått etablererstøtte fra Innovasjon Norge. Vi har også fått midler
fra lokale næringsfond i Vesterålen og på Træna. Vi er svært
takknemmelige for støtten vi har fått.
Er dette et levebrød eller gjør du/dere andre ting ved siden av?
– Det siste år har jeg tatt ut en meget beskjeden lønn. Jeg jobber fulltid
med firmaet for ellers er det ikke mulig å lykkes med et slik prosjekt.
Jeg er heldig å ha en familie som støtter meg og som ser på prosjektet
som et felles satsningsområde. Vi har alle investert både tid og våre
ressurser for å realisere fremtidens mat.
fremtidensmat.no
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